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A forma como se desenha o tempo, na demên-
cia, é uma experiência cognitiva e gráfica que 
nos permite compreender o funcionamento 
do cérebro humano e conhecer as suas fragili-
dades.  

Desenhar um relógio como representação do 
tempo envolve a colaboração de várias capa-
cidades cognitivas  (funções vísuo-espaciais, 
abstração, gestalt, conhecimento dos núme-
ros, capacidades de organização e execu-
ção...), progressivamente afetadas nas situa-
ções de demência.    

O Teste do Desenho do Relógio (“desenhar 
um círculo, colocar os números e indicar 
11:10h”) é um dos testes cognitivos mais 
populares, tanto na deteção como no acom-
panhamento da evolução dos doentes. 
 

DESENHAR O TEMPO 

O TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO

www.alzheimerportugal.org
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A arte, mais do que uma mera expressão esté-
tica, pode ser igualmente uma preciosa ferra-
menta de trabalho na análise de algumas das 
especificidades do declínio de funções cogni-
tivas, que se vão perdendo progressivamente 
nas demências. A Exposição ‘Desenhar o 
Tempo’ permite demonstrar as potencialida-
des da criação artística a partir do processo 
degenerativo da demência, sensibilizando e 
esclarecendo o público em geral e os técnicos 
em particular. O MNMC congratula-se por ver 
associado ao seu Projecto EU no musEU a 
exposição sobre esta importante temática. 
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Drawing the time, in dementia, is a cognitive 
and graphic experience which allows the 
understanding of human brain functions and 
fragilities.  

To draw a clock as a representation of time 
involves the cooperation of several cognitive 
skills (visual, spatial, abstraction, gestalt, 
knowledge of the numbers, planning and 
execution abilities…), which are progressively 
affected in dementia.  

The Clock Drawing Test (“to draw a circle, 
place the numbers and point 11:10h”) is one 
the most popular cognitive tests both for scree-
ning and  follow up of patients. 
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Art, more than a mere aesthetic expression, can 
also be a valuable working tool in the analysis 
of some of the specifics of the decline of cogni-
tive functions, gradually lost in dementias. The 
Exhibition ‘Desenhar o Tempo’ helps to show 
the potential of artistic creation from degenera-
tive dementia process, enlightening the general 
public and professionals. The MNMC is very 
pleased to see the project EU no musEU asso-
ciated with this important subject. 

Isabel Santana
Associação Alzheimer

Ana Alcoforado
Diretora do MNMC


